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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5631 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ിനായി ജനകീയ സമിതികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ജലേ�ാത�ക�െട
സംര�ണ�ിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട േന�ത��ിൽ ജനകീയ
സമിതികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ;

(എ)
ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ിനായി 62
�ാമപ�ായ�കളി�ം 34 നഗരസഭകളി�ം
ജനകീയ സമിതികൾ �പീകരി�ി��്.

(ബി) കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ ജനകീയ
സമിതിക�െട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട�ം േന�ത��ിൽ ഏെതാെ�
നദിക�ം നീർ�ാ�ക�മാണ്
�ന��ീവി�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ ജനകീയ
സമിതിക�െട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട�ം േന�ത��ിൽ

�ന��ീവി�ി� നദിക�െട�ം നീർ�ാ�ക�െട�ം
ലി�് അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകള

ഒനഗ്രാന്നാംഘടന്നാം

നനീർചഗ്രാലലിനന്റെപപരര

1 ഈസരഎളരലി ചലിറഗ്രാരലിക്കൽമണ്ഡപന്നാംപതഗ്രാടര
2 നചങ്കള മധുവഗ്രാഹലിനലിപുഴ
3 പപവളലിനഗെ സസ്വർണഗെലിരലിപതഗ്രാടര

4 മപഞശസ്വരന്നാം
5 കളഗ്രാർ കളഗ്രാർപതഗ്രാടര
6 മടലിപക്ക വഗ്രാഴപക്കഗ്രാടരഏചലിക്കഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
7 പലിലലിപക്കഗ്രാടര പളലിക്കണന്നാംപതഗ്രാടര
8 നമഗ്രാഗഗ്രാൽപുത്തൂർ കലലഗ്രാണലികനടപതഗ്രാടര
9

കയ്യൂർചനീപമനലി
ആലന്തടപതഗ്രാടര

10 പയ്യറഗ്രാടരപതഗ്രാടര
11 കഗ്രാറഡുക്ക കഗ്രാർനലപണലിയപതഗ്രാടര
12 കലിനഗ്രാനൂർകരലിന്തളന്നാം ചഗ്രാമക്കുഴലിചഗ്രാലര
13 പവഗ്രാർക്കഗ്രാടലി പഗ്രാവൂർപതഗ്രാടര
14 മധൂർ മനീപ്പുഗുരലിപതഗ്രാടര
15 നവസറരഎപളരലി മഗ്രാർണടന്നാംനർക്കലിലക്കഗ്രാടരപതഗ്രാടര
16 മുളലിയഗ്രാർ മുളലിയഗ്രാർപതഗ്രാടര
17 അജഗ്രാനൂർ കലലിയങഗ്രാനന്നാംകുളലിയൻമരന്നാംപതഗ്രാടര
18 പളലിക്കര
19 ഉദുമ അരമങഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
20 പുതലിനഗെ കഗ്രാനഗ്രാനജപതഗ്രാടര
21 കുമ്പഡഗ്രാനജ അഗെൽപഗ്രാടലിഉബ്രങ്കളന്നാംപതഗ്രാടര
22 കുറലിപക്കഗ്രാൽ നകഗ്രാരപക്കഗ്രാൽപതഗ്രാടര
23 പദേലന്നാംപഗ്രാടലി നകഗ്രാപലന്നാംസഞക്കടവരമഗ്രാടപതഗ്രാടര
24 പകഗ്രാപടഗ്രാന്നാംപബേളൂർ ആനനപടലിപതഗ്രാടര
25 ബേദേലിയടുക്ക നപർഡഗ്രാലപുഴ
26 പുല്ലൂർനപരലിയ പുല്ലൂർപതഗ്രാടര
27 പബേഡഡുക്ക വഗ്രാവടുക്കന്നാംഅമ്പലിലഗ്രാടലിപുഴ
28 പനതടലി പഗ്രാണത്തൂർപകഗ്രാടക്കുനരപതഗ്രാടര
29 ബേളഗ്രാൽ സുഗെന്ധവഗ്രാഹലിനലിപുഴ
30 നബേള്ളൂർ എടമുഗെർപതഗ്രാടര
31 നചമ്മനഗ്രാടര കളനഗ്രാടരനൂമ്പലിൽപുഴ
32 നചറുവത്തൂർ

ക്രമ
നന്നാം

തപദ്ദേശസസ്വയന്നാംഭരണ
സഗ്രാപനതലിനന്റെ
പപരര

നഹഗ്രാസനബേട്ടുനകഗ്രാപ്ലകുണ്ടുനകഗ്രാനളനക
പതഗ്രാടര

ആലപക്കഗ്രാടര-പളലിതലിങ്കൽപതഗ്രാടര

പതലിക്കഗ്രാൽപുഴ(രണഗ്രാന്നാംഘടന്നാം)



നനീർചഗ്രാൽപുനരുജനീവനന്നാം
നനീർചഗ്രാലലിനന്റെപപരര

1

മന്നാംഗെൽപഗ്രാടലി

നഹരൂർപതഗ്രാടര
2 ഇചലിലപങഗ്രാടരപതഗ്രാടര
3 നകഗ്രാനണവൂർനകഗ്രാടലിപബേൽപതഗ്രാടര
4 പസഗ്രാങ്കൽപതഗ്രാടര
5 ഒളയന്നാംപതഗ്രാടര
6

പവഗ്രാർക്കഗ്രാടലി

7
8
9
10
11
12
13 അരലിങ്കുലപതഗ്രാടര
14
15
16
17 പഗ്രാവൂർപതഗ്രാടര
18 പുതലിനഗെ കഗ്രാനഗ്രാനജപതഗ്രാടര
19

മനീഞ

ഹരലിയഗ്രാലപതഗ്രാടര
20 പബേഗ്രാർകളപതഗ്രാടര
21 പകഗ്രാടലിപതഗ്രാടര
22 ബുടലിയപതഗ്രാടര

23 മപഞശസ്വരന്നാം

24
പപവളലിനഗെ കടദേമനനപതഗ്രാടര

25 സസ്വർണഗെലിരലിപതഗ്രാടര
26 എന്മകനജ
27

നബേള്ളൂർ

ഭകലിപതഗ്രാടര
28 നഗ്രാടകലരപതഗ്രാടര
29 എടമുഗെർപതഗ്രാടര
30 കലതപഗ്രാറപതഗ്രാടര
31 പനയഗ്രാലപതഗ്രാടര
32 കപക്കനദേതരപതഗ്രാടര
33 കുന്നാംമ്പടഗ്രാനജ അഗെൽപഗ്രാടലിഉബ്രങ്കളന്നാംപതഗ്രാടര
34

കഗ്രാറഡുക്ക

അയർക്കഗ്രാടരപതഗ്രാടര

രണഗ്രാന്നാംഘടന്നാം
ക്രമ
നന്നാം

തപദ്ദേശസസ്വയന്നാം ഭരണ
സഗ്രാപനന്നാം

തുപപ-അടക്കൽപതഗ്രാടര
ബേപളഗ്രാർ-നകഗ്രാറലിപമഗ്രാഗെർപതഗ്രാടര
നകഗ്രാഡഡ്ലപമഗ്രാഗെർ-കരുപമഗ്രാഗെർപതഗ്രാടര
അരലിങ്കുല-ധൂമഗ്രാവതലിഅമ്പലപതഗ്രാടര
സുൽയപമ-മുടലിഞ്ഞപതഗ്രാടര
കൽമഗ്രാർ-കമ്പലപതഗ്രാടര
തഗ്രാചലിനര-നകഗ്രാപലപതഗ്രാടര

പദേവറഗ്രാവുഅല-കഗ്രാപലിപതഗ്രാടര
ബേടകല-നവദ്രബേയൽപതഗ്രാടര
ഗുഡലപകഗ്രാടലി-തമ്മനനബേട്ടുപതഗ്രാടര

നഹഗ്രാസനബേട്ടുനകഗ്രാപ്ല കുണ്ടുനകഗ്രാനളനക
പതഗ്രാടര

നപർള-പബേൽപതഗ്രാടര



35

കഗ്രാറഡുക്ക

പണലിയപതഗ്രാടര
36 മുപണഗ്രാളപതഗ്രാടര
37 കഗ്രാർളന്നാംപതഗ്രാടര
38 പലിണലിപക്കപതഗ്രാടര
39 കരലിമ്പസ്വളപരപതഗ്രാടര
40 ബേലിരപക്കഗ്രാളപതഗ്രാടര
41 മലഗ്രാവരപതഗ്രാടര
42 കുണഗ്രാർപതഗ്രാടര
43 കരലിങഗ്രാടുക്കന്നാംപതഗ്രാടര
44 ബേലക്കപതഗ്രാടര
45 കളരലിപതഗ്രാടര
46 നബേർലന്നാംവണഗ്രാക്കടവരപതഗ്രാടര
47 നഗ്രാർളന്നാംപഗ്രാണലിപതഗ്രാടര
48 കഗ്രാർനലപണലിയപതഗ്രാടര
49

കുറലിപക്കഗ്രാൽ ശനീമലപബേതലന്നാംപതഗ്രാടര
50 നകഗ്രാരപക്കഗ്രാൽപതഗ്രാടര
51

മുളലിയഗ്രാർ
മുളലിയഗ്രാർപതഗ്രാടര

52
53 പദേലന്നാംപഗ്രാടലി നകഗ്രാപലന്നാംസഞക്കടവരമഗ്രാടപതഗ്രാടര
54 പബേഡഡുക്ക വഗ്രാവടുക്കന്നാംഅമ്പലിലഗ്രാടലിപുഴ
55 കഗ്രാറഡുക്കപബഗ്രാക്കര കഗ്രാനപക്കഗ്രാടര–ബേണഗ്രാതലിൻപഗ്രാടലിപതഗ്രാടര
56 ബേളഗ്രാൽ സുഗെന്ധവഗ്രാഹലിനലിപുഴ
57

കളഗ്രാർ പഗ്രാലന്നാംതടലിപതഗ്രാടര
58 കളഗ്രാർപതഗ്രാടര
59

പകഗ്രാപടഗ്രാന്നാംപബേളൂർ

കഗ്രാണഗ്രാപങ്കഗ്രാടരപതഗ്രാടര
60 ബഗ്രാത്തൂർപതഗ്രാടര
61 കഗ്രായലിപക്കഗ്രാടരപതഗ്രാടര
62 കഗ്രാട്ടൂർപതഗ്രാടര
63 ആനനപടലിപതഗ്രാടര
64

പനതടലി
മഗ്രാനടുക്കന്നാംചഗ്രാൽ

65
66 പഗ്രാണത്തൂർപകഗ്രാടക്കുനരപതഗ്രാടര
67 ഈസരഎപളരലി ചലിറഗ്രാരലിക്കഗ്രാൽമണ്ഡപന്നാംപതഗ്രാടര
68

നവസരഎപളരലി നബേഡൂർപതഗ്രാടര
69
70

കലിനഗ്രാനൂർകരലിന്തളന്നാം

പരപചഗ്രാൽവടലിചലിനമഗ്രാലൂർകയന്നാം
71 പരപചഗ്രാൽതുമ്പപതഗ്രാടരകുപപമടര
72 പതജസസ്വലിനലിപുഴ

ആയലിരന്നാംചലിറ കഞലി കയ കനഗ്രാൽ
പസഡരനപഗ്രാടക്ഷൻ

ചുഴുപര-പൂക്കയന്നാംചഗ്രാൽ

മഗ്രാർണടന്നാം-നർക്കലിലക്കഗ്രാടരപതഗ്രാടര



73

കലിനഗ്രാനൂർകരലിന്തളന്നാം

ചഗ്രാമക്കുഴലിചഗ്രാലര
74

കുമ്പള

കജൂർപതഗ്രാടര
75 പമ്പതലിപതഗ്രാടര
76 മുജന്നാംഗെഗ്രാവരപതഗ്രാടര
77 പമരളപതഗ്രാടര

78
79 കഗ്രാജൽപതഗ്രാടര
80 കുന്നാംബനഷെഡലികഗ്രാവുപതഗ്രാടര
81 മഗ്രാവലിനകപടനനക്രഗ്രാനജപതഗ്രാടര
82 ബേഗ്രാന്നാംബ്രഗ്രാനവയൽപതഗ്രാടര
83

ബേദേലിയഡുക്ക

നപർഡഗ്രാലപുഴ
84 എനലിയർപ്പുവയൽപതഗ്രാടര
85 പഞലിതടുക്കപതഗ്രാടര
86 മുപണഗ്രാടരപണലിമൂലപതഗ്രാടര
87 മുനലിയൂർപബേടപങ്കരലിപതഗ്രാടര
88 ബേപ്പുമൂലകയർകയപതഗ്രാടര
89 പളതടുക്കപതഗ്രാടര
90 നഗ്രാനലിലപളപതഗ്രാടര
91 ബേളന്നാംപബേട്ടുപതഗ്രാടര
92 കഡഗ്രാർമഗ്രാപളപതഗ്രാടര
93 കണലിനഗെനമഗ്രാളയഗ്രാർപതഗ്രാടര
94 നപഗ്രായ്യക്കണന്നാംഅടലിബേയരപതഗ്രാടര
95
96 പമഗെലിനടുക്കകലക്കടപതഗ്രാടര
97 മഗ്രാനലവയൽപതഗ്രാടര
98 സഗ്രാന്തലിയടുക്കപദേയ്യൻപതഗ്രാടലിപതഗ്രാടര
99

നചങ്കള

കണലിനക്കഗ്രാടരചനന്തലപതഗ്രാടര
100
101 അയൽക്കുഞപതഗ്രാടര
102 ഉടുപ്പുമൂലപതഗ്രാടര
103 കൂർക്കപഗ്രാടലിപതഗ്രാടര
104 എതലിർപതഗ്രാടു
105 അജപകഗ്രാഡരപതഗ്രാടര
106 പകഗ്രാലന്നാംപകഗ്രാളപതഗ്രാടര
107 അതലിർകുഴലിപതഗ്രാടര
108 ചനീരലലിഒവലിമൂലപതഗ്രാടര
109 അടുക്കന്നാംഒഡമ്പലപതഗ്രാടര
110 അടുക്കന്നാംപതഗ്രാടര

നഗ്രാദേപതഗ്രാടു ഉജർ ബേഗ്രാന്നാംബ്രഗ്രാന വയൽ
പതഗ്രാടര

നചചൌക്കഗ്രാർ-സനീതഗ്രാന്നാംപഗെഗ്രാളലിപതഗ്രാടര

കുടുമ്പൻവലപ്പു-ചനതലിലപതഗ്രാടര



111

നചങ്കള

നചനമ്പൽപതഗ്രാടര
112 പചഗ്രാക്കമൂലപതഗ്രാടര
113 അയപലഗ്രാഡുപതഗ്രാടര
114 തടൻമൂലനഗ്രാറലിന്നാംഗെൽപതഗ്രാടര
115 കളരലിനരലിക്കടപരപതഗ്രാടര
116 ഇന്നാംബ്രൻവളപരചുക്കലിനടുക്കന്നാംപതഗ്രാടര
117 ഇന്നാംബ്രൻവളപരപകലഗ്രാർനഗെർപതഗ്രാടര
118 പകലർനഗെർവയൽപതഗ്രാടര
119 നഗ്രാരമ്പഗ്രാടലി
120 പകഗ്രാളഗ്രാരലിനനക്രഗ്രാനജപതഗ്രാടര
121 നവളരലികുണരനനക്രഗ്രാനജപതഗ്രാടര
122 നനലലിതലനനക്കരപതഗ്രാടര
123 കടരന്നാംമൂലപതഗ്രാടര
124 ആടതുക്കടവരനനക്രഗ്രാനജപതഗ്രാടര
125 കുഞലിക്കരപതഗ്രാടര
126 നബേവലിനഞവലലിയപതഗ്രാടര
127 പുണ്ടൂർപടരലപതഗ്രാടര
128 സമ്പതലിലപതഗ്രാടര
129 പുണ്ടൂർനകഗ്രാചലിപതഗ്രാടര
130 ബേഗ്രാരലിക്കഗ്രാടരപതഗ്രാടര
131 പപക്കപതഗ്രാടര
132 പവഗ്രാർകുഡഡ്ലഡ്ലുചലിന്തഗ്രാനലിപതഗ്രാടര
133 പപക്കഅക്കനരപതഗ്രാടര
134 നനക്രഗ്രാനജഇളന്നാംപതഗ്രാടര
135 നകഗ്രാലന്നാംകൂടരമൂലപതഗ്രാടര
136 ചഗ്രാതപഗ്രാടലിപതഗ്രാടര
137 മധുവഗ്രാഹലിനലിപുഴ

138

നചമ്മനഗ്രാടര

139 ഉലൂജലിഅരമങഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
140 ചഗ്രാതപങ്കമണലിപതഗ്രാടര
141 നതക്കലിൽവയൽപതഗ്രാടര
142 നതക്കലിൽപറമ്പനപഗ്രായലിനഗ്രാചലിപതഗ്രാടര
143 നമ്പഗ്രാടലിപളന്നാംപതഗ്രാടര
144 മഗ്രാചലിപ്പുറന്നാംപതഗ്രാടര
145 പുതരലിയടുക്കന്നാംബേഗ്രാലനടുക്കന്നാംപതഗ്രാടര
146 പളലിപ്പുറന്നാംചളലിയപങ്കഗ്രാടരപതഗ്രാടര
147 പളലിപ്പുറന്നാംചളലിയപങ്കഗ്രാടരപതഗ്രാടര
148 അപചരലികൂക്കൽപതഗ്രാടര

അണലിഞ്ഞ പുളലിയക്കര -അരമങഗ്രാനന്നാം
പതഗ്രാടര



149

നചമ്മനഗ്രാടര

വരപതഗ്രാടരഅരലിയലിചന്നാംവനീടരപതഗ്രാടര
150 അരമങഗ്രാനന്നാംകളനഗ്രാടരപളന്നാംപതഗ്രാടര
151 ബേളഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
152 നചറുകരനകഗ്രായന്നാംപകഗ്രാടചഗ്രാൽപതഗ്രാടര
153 പനക്കൽകുണപതഗ്രാടര
154 വയലഗ്രാന്നാംകുഴലിപതഗ്രാടര
155 തലകഗ്രായലിനചട്ടുന്നാംകുഴലിപതഗ്രാടര
156 അലലിപചരലിപതഗ്രാടര
157 മുതനഗ്രാടരപഗ്രാപലഗ്രാതരപതഗ്രാടര
158 കളനഗ്രാടരനൂമ്പലിൽപുഴ
159

മധൂർ

നഷെടലിഗെഗ്രാപധേപതഗ്രാടര
160 പരപഗ്രാടലിപതഗ്രാടര
161 നടുവയൽപതഗ്രാടര
162 മനീപ്പുഗുരലിപതഗ്രാടര
163 പൂക്കരപതഗ്രാടര
164 ബഗ്രാർപകഗ്രാടരപതഗ്രാടര
165 മജൽവലലിയപതഗ്രാടര
166
168 തടഗ്രാർമൂലപതഗ്രാടര
169 ഹരലിജൽഅമ്പലപതഗ്രാടര
170 നചങലലിപതഗ്രാടര
171 നകനകപുറന്നാംപതഗ്രാടര
172 അൽകനരകുളപമപതഗ്രാടര
173 കലലഗ്രാണലികനടപതഗ്രാടര
174

ഉദുമ

ബേഗ്രാരപതഗ്രാടര
175 പമൽബേഗ്രാരപതഗ്രാടര
176
177 നവളചഗ്രാൽപതഗ്രാടര
178 പഗ്രാപലഗ്രാടതരപകപതഗ്രാടര
179 പമൽബേഗ്രാരപകഗ്രാളനലിപകപതഗ്രാടര
180 നഗ്രാലഗ്രാന്നാംവഗ്രാതുക്കൽപതഗ്രാടര
181
182

183
184 മുതലിയക്കഗ്രാൽപതഗ്രാടര

185
186 കുതലിരപക്കഗ്രാടരപകപതഗ്രാടര

ബേദേർനഗെർ-നപരലിയടുക്കപതഗ്രാടര

മുലപചരലി-പപലഗ്രാടതരപതഗ്രാടര

നഞെകലി-പകഗ്രാടക്കുനരപതഗ്രാടര
നഞെകലി-എരുതുന്നാംകടവരപതഗ്രാടര
എപരഗ്രാൽ നഗ്രാഗെതലിങ്കഗ്രാൽ പകപതഗ്രാടര
(വലിസലിബേലിമുതൽഎപരഗ്രാൽവയൽ)

ആറഗ്രാടരകടവര-പബേഡുവനതഗ്രാടലി
പകപതഗ്രാടര



187

ഉദുമ

മൂർഖൻപതഗ്രാടര
188
189 കഗ്രാപ്പുതലിങ്കൽപതഗ്രാടര
190 ബേഗ്രാരആറഗ്രാട്ടുകടവരപതഗ്രാടര
191 ഉറുമ്പലിൻപതഗ്രാടര
192 അരമങഗ്രാനന്നാംവലലിയപതഗ്രാടര
193
194

അജഗ്രാനൂർ

195 ഇടമ്മൽവലലിയപളലിപതഗ്രാടര
196 പളതലിങ്കഗ്രാൽഒറവുങ്കരപതഗ്രാടര
197 ഇടമ്മൽകഗ്രാലലിചഗ്രാമരന്നാംപതഗ്രാടര
198 നവളലിപക്കഗ്രാതരകണലികുളങര
199 പപളഗ്രാടരകലിഴക്കുന്നാംക്കരപതഗ്രാടര
200 ഇടമ്മൽനറയലിൽപവടഗ്രാക്കരപതഗ്രാടര
201 രഗ്രാമഗെലിരലി
202 മടലിയൻപഗ്രാലതലിങ്കൽ
203 തുചഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
204 അതലിഞ്ഞഗ്രാൽകണലികുളങരപതഗ്രാടര
205 പലിഎചരസലിപതഗ്രാടര

206
207 കരലിയലിൽപതഗ്രാടര
208 മലലികമഗ്രാടരപതഗ്രാടര
209 കലലിയങഗ്രാനന്നാംകുളലിയൻമരന്നാംപതഗ്രാടര
210

മടലിപക്ക

ചുണഅരയങഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
211 കഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
212 അടുക്കതരപറമ്പരപതഗ്രാടര
213 പചന്നാംബേലിളലിനകഗ്രാടരകഗ്രാഞ്ഞലിരക്കഗ്രാൽ
214 നർക്കലവഗ്രാഴപക്കഗ്രാടരഏചലിക്കഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
215 തലക്കഗ്രാനന്നാംപനയന്തളപതഗ്രാടര
216 കഗ്രാരലനയലന്നാംപതഗ്രാടര
217 എരലിപരവയൽപതഗ്രാടര
218 മണക്കടവരപതഗ്രാടര
219 പളതരവയൽപതഗ്രാടര
220 വഗ്രാഴപക്കഗ്രാടരഏചലിക്കഗ്രാനന്നാംപതഗ്രാടര
221

പളലിക്കര

നതഗ്രാടലിവഗ്രാഴപക്കഗ്രാടൻവയൽ
222
223 ചലിറക്കഗ്രാൽപതഗ്രാടര
224

കണലിക്കുളങര-ഉദേയമന്നാംഗെലന്നാംപതഗ്രാടര

മുലപചരലി-ആറഗ്രാട്ടുകടവരപതഗ്രാടര
ഓപടഗ്രാതര-കഗ്രാപലിൽപതഗ്രാടര

രഗ്രാവണനീശസ്വരന്നാം പഗ്രാടലിക്കഗ്രാനന്നാം പചലപക്ക
പതഗ്രാടര

കഗ്രാനന്നാം-കുടലിചലിറപതഗ്രാടര

പളതലിങ്കഗ്രാൽ-കരലിപഗ്രാലപതഗ്രാടര



225

പളലിക്കര

226
പുല്ലൂർനപരലിയ

മധുരമ്പഗ്രാടലിപതഗ്രാടര
227
228 പുല്ലൂർപകഗ്രാണന്നാംപതഗ്രാടര
229

നചറുവത്തൂർ

മഗ്രാടരപതഗ്രാടര
230 ചനീർമക്കഗ്രാവരമുപടഗ്രാലലിപ്പുഴപതഗ്രാടര
231 മുപടഗ്രാളലിപ്പുഴപതഗ്രാടര
232
233

234

235
236 മളപലിൽനകഗ്രാമ്പൻനറവളപലിൽപതഗ്രാടര
237
238
239

കയ്യൂർചനീപമനലി
240 കരപഗ്രാതരപതഗ്രാടര
241 ആലന്തടപതഗ്രാടര
242 പയ്യറഗ്രാടരപതഗ്രാടര
243

പലിലലിപക്കഗ്രാടര മനതരവയൽമുണലപതഗ്രാടര
244 പളലിക്കണന്നാംപതഗ്രാടര
245 തൃക്കരലിപ്പൂർ നചറലിയചഗ്രാൽപതഗ്രാടര
246 പടന മനക്കഗ്രാർപതഗ്രാടര

മൂനഗ്രാന്നാംഘടന്നാം

നതരഞ്ഞടുതനനീർചഗ്രാലലിനന്റെപപരര

1 പബേഡഡുക്ക ജയപുരന്നാംപതഗ്രാടര

2 നവസരഎപളരലി

3 പകഗ്രാപടഗ്രാന്നാംപബേളൂർ ഉതലിചഗ്രാന്നാംകഗ്രാവരനലിർചഗ്രാൽ
4 ഒടയന്നാംചഗ്രാൽപതഗ്രാടര
6 നവസരഎപളരലി നചനടുക്കഗ്രാന്നാം
7 നവസരഎപളരലി നപരുമ്പട
8 അജഗ്രാനൂർ ഇടമ്മൽനറയലിൽപവടഗ്രാക്കരപതഗ്രാടര
9 കയ്യൂർചനീപമനലി കക്കുറപതഗ്രാടര
10 പഗ്രാലനക്കഗ്രാചലിആലന്തടപതഗ്രാടര
11 ബേളഗ്രാൽ

ആലപക്കഗ്രാടര-പളതലിങ്കഗ്രാൽപതഗ്രാടര

മനീപങഗ്രാതര-നഗ്രാർക്കുളന്നാംപതഗ്രാടര

ചലിറഗ്രാടലി-വലലിയപതഗ്രാടരആണലിപതഗ്രാടര
നതപക്കവളപലിൽ-മഗ്രാരഗ്രാർപഗ്രാണലിപതഗ്രാടര
കരലിബേര വളപര-മുതലിരനകഗ്രാവ്വൽ
ആണലിപതഗ്രാടര
കഗ്രാവുന്നാംചലിറ-നനലലിക്കഗ്രാൽ കുളങഗ്രാടര 
പതഗ്രാടര

ആറലിൽപഗ്രാലന്നാം-ധേർഖഗ്രാസഗ്രാടരപതഗ്രാടര
പതലിക്കഗ്രാൽപൂഴ(രണഗ്രാന്നാംഘടന്നാം)
ഓർക്കുളന്നാംമഗ്രാടര-കടവരപതഗ്രാടര

ക്രമ
നന്നാം

തപദ്ദേശസസ്വയന്നാംഭരണ
സഗ്രാപനതലിനന്റെ

പപരര

പതജസസ്വലിനലിപുഴനപരുമ്പട-മുളലിക്കഗ്രാടര
പതഗ്രാടര

പചത്രവഗ്രാഹലിനലി-നകഗ്രാനക്കഗ്രാടര



12 കഗ്രാറഡുക്ക പപകഗ്രാനപതഗ്രാടര
13 മടലിപക്ക

14 ഉദുമ

15 പലിലലിപക്കഗ്രാടര
18 പവഗ്രാർക്കഗ്രാടലി പഗ്രാവൂർപതഗ്രാടര
19 പലിലലിപക്കഗ്രാടര പുതലിപലഗ്രാടരപതഗ്രാടര
20

കലിനഗ്രാനൂർകരലിന്തളന്നാം

മഗ്രാനൂരലിചഗ്രാൽ
21
22 പകഗ്രാടക്കുനരകൂവഗ്രാറലി
23
24 നചനപക്കഗ്രാടരചഗ്രാൽ
25 വരഞ്ഞൂരരചഗ്രാൽ
26 വടക്കലരചഗ്രാൽ
27 പുതുക്കുനരചഗ്രാൽ
28 ഓമനങഗ്രാനന്നാംചഗ്രാൽ
29
30
31
32
33
34 അപഞഗ്രാതലിപഗ്രാടര
35 കൂടൽമയ്യങഗ്രാനന്നാം
36
37
38 ഓമനപചരലിപഗ്രാറപക്കഗ്രാൽ
39 പനപചഗ്രാൽ
40 നവളരലിക്കുണരഭനീമനടലിചഗ്രാൽ
41 അവളപക്കഗ്രാടരപകപതഗ്രാടര
42 പനലിതടന്നാംകൂരഗ്രാങ്കുണര
43
44 മഗ്രാളൂർക്കയന്നാംകുപമഗ്രാടര
45 പനലിനയറലിഞ്ഞനകഗ്രാലലിപതലിഭഗ്രാനഗെർ
46 പതലിഭഗ്രാനഗെർപരപചഗ്രാൽ
47 വരയലിൽചഗ്രാൽ
48 കഗ്രാളലിയഗ്രാനന്നാംനചനപക്കഗ്രാടര
49 പമക്കഗ്രാറളന്നാംപതഗ്രാടര
50 നചമ്മപതഗ്രാടസ്വഗ്രാചഗ്രാൽനനലലിയടുക്കന്നാം
51 കലിണഗ്രാവൂർപതഗ്രാടര

കഗ്രാരപക്കഗ്രാടര-മണക്കടവപതഗ്രാടര
പമൽബേഗ്രാരപതഗ്രാടര-മുദേലിയക്കഗ്രാൽ
പബേക്കൽപുഴ
ശൂലഗ്രാപരക്കഗ്രാവര-പളലിക്കണന്നാം

നനലലിയടുക്കന്നാം-കൂവഗ്രാറലി

ചഗ്രാമക്കുഴലി-ഇടക്കുള

നപരളന്നാം-കഗ്രാളമൂല
ഏറഗ്രാന്നാംചലിറ-നവളരലിക്കുണര
പകഗ്രാടക്കുനര -മഗ്രാനൂരലി
പകഗ്രാടക്കുനര-ആനക്കലര
കുറലിപഞരലി-പരപചഗ്രാൽ

പ്ലഗ്രാതടന്നാം-കഗ്രാരഗ്രാടര
കനീവരമഗ്രാല-പുഞവയൽപതഗ്രാടര

ഏറഗ്രാന്നാംചലിറ-നവളരലിക്കുണര2



52

കലിനഗ്രാനൂർകരലിന്തളന്നാം

ആനക്കലരകൂവഗ്രാറലിപതഗ്രാടര
53 ഈസരഎപളരലി മണ്ഡപന്നാംപതഗ്രാടര
54 നചറുവത്തൂർ അമ്മലിഞ്ഞലിപക്കഗ്രാടരവലലിയചഗ്രാൽപതഗ്രാടര
55 പുല്ലൂർനപരലിയ പുല്ലൂർപകഗ്രാണന്നാംപതഗ്രാടര
56 നബേള്ളൂർ
57 മനീഞ നനീനറഗ്രാളലിനകപതഗ്രാടര

നഗെരസഭകള
58 കഗ്രാസർപഗെഗ്രാഡര കൽമഗ്രാടലിപതഗ്രാടര
59 കഗ്രാഞ്ഞങഗ്രാടര അരയലിപ്പുഴ

60 നനീപലശസ്വരന്നാം

പളപഗ്രാടലി-എടമുഗെർപതഗ്രാടര

നപഗ്രാപടഗ്രാതുരുതലിനചറലിയചഗ്രാൽ,
പഗ്രാലക്കഗ്രാടരവയൽപതഗ്രാടര
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